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“Els llibres són la
vitamina del
pensament i, per això
mateix, la nostra millor
garantia de futur”

Cent anys
de ‘Solitud’

quest agost es com-
pleixen cent anys de
l’aparició d’una de les
més grans novel·les de
la narrativa catalana.

Després d’haver aparegut a ritme de vuit
pàgines setmanals entre la primavera
del 1904 i la del 1905 a la revista Joventut
–seguint la tradició de novel·la per en-
tregues de Dickens, Dumas, Victor Hugo
i Melville–, la versió sencera de Solitud,
l’esplèndida obra de Víctor Català, va ser
publicada ara fa justament cent anys.
Aquesta no ha estat una efemèride que
hagi passat desapercebuda: s’ha fet una
edició especial de l’obra, els mitjans de
comunicació n’han publicat diversos re-
portatges i articles, i ajuntaments de lo-
calitats directament relacionades amb
l’obra o l’autora, com l’Escala i Palafru-
gell, hi han dedicat jor-
nades o exposicions com-
memoratives.

Seria agosarat de part
meva intentar dedicar
aquestes pàgines a la crí-
tica literària o a l’exege-
si de l’obra, i més encara
si considerem l’alta càr-
rega de simbolisme que
transita tota la novel·la.
Però Solitud, per les cir-
cumstàncies excepcio-
nals que hi concorren, es
converteix en una invi-
tació a la lectura, ara que
la pau estival ens atorga
més temps per al lleure i
la reflexió.

Pel que sembla, poc
més de la meitat dels ca-
talans llegeix un o més
llibres a l’any. Són xifres
realment decebedores i
preocupants. Sembla
com si avui dia ser com-
petitius ens obligués
només a conrear els
avenços tècnics, oblidant
la importància de l’hu-
manisme també com a
instrument que ens
ajuda a pensar, a ser crí-
tics amb el nostre entorn
i a gaudir de la nostra
cultura i de la nostra his-
tòria. Els llibres són la vi-
tamina del pensament i,
per això mateix, la nos-
tra millor garantia de
futur.

No es tracta de demo-
rar fins a vacances la

pràctica de la lectura, però ara, sense
tantes obligacions i a un altre ritme
quotidià, un bon llibre pot ser assabo-
rit més intensament. Fins i tot es pot
convertir en un plaer familiar i en una
ocasió única perquè pares i mares anem
introduint els nostres fills en el món
apassionant de la literatura i del pen-
sament. Si sovint ens queixem de l’ex-
cessiva televisió que veuen els nostres
fills, ara és l’hora de demostrar que hi
ha altres formes de lleure infinitament
més gratificants i enriquidores. I pre-
dicar amb l’exemple contribueix molt
a convèncer.

Per a aquests dies Solitud és una lec-
tura –o una relectura– perfecta. Cent
anys després, continua conservant tot
el seu atractiu i la seva actualitat. D’en-
trada, perquè Solitud va molt més enllà

de les peripècies d’una dona mal casa-
da: s’erigeix en tot un símbol de la llui-
ta per la pròpia realització vital i ad-
quireix una dimensió més àmplia que
la de la història que narra. Avui dia ens
pot semblar estrany que la seva autora,
Caterina Albert, hagués de refugiar-se
sota el pseudònim Víctor Català i que
mantingués aquesta ficció durant
temps i temps, fins i tot amb el seu edi-
tor i en les seves cartes amb Joan Mara-

gall, dolguda per l’escàndol que es va
produir el 1898 en saber-se que el seu
monòleg teatral La infanticida havia estat
escrit per una dona.

Però, més enllà de tot això, els cent
anys de la novel·la també ens són útils
per transportar-nos a una de les èpoques
més fèrtils i daurades de la nostra cul-
tura, en què la societat catalana excel·lia
en totes les arts. Només en el camp de la
literatura, al mateix temps que aparei-
xia Solitud, escrivien altres mestres com
Guimerà, Maragall, Joan Alcover, Costa
i Llobera, Santiago Rusiñol, i aquesta plè-
tora de genis convivia i creava mentre
en arquitectura aixecaven els seus edi-
ficis Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènech
i Montaner, i en pintura apareixien les
obres més rutilants d’Isidre Nonell, de
Ramon Casas i de Joaquim Mir. Tot això
sense oblidar genis musicals de la talla
i la importància mundial d’Albéniz i
Granados i, en altres àmbits, els esfor-
ços d’intel·lectuals i institucions per sal-
var el nostre patrimoni històric, gràcies
als quals podem avui dia admirar enca-
ra a Catalunya –i no a l’estranger– l’im-
pressionant llegat de les pintures ro-
màniques. Era, no cal ni dir-ho, una
època especial: pocs mesos després que
Víctor Català publiqués Solitud, Enric
Prat de la Riba donava forma intel·lec-
tual al catalanisme polític amb La naci-
onalitat catalana, perquè tot aquell gust
per l’excel·lència i per l’esforç, tot aquell
“fer país”, òbviament, havia també de
manifestar-se en el món de les idees i de
la política.

El centenari de Solitud és un motiu per-
fecte per capbussar-nos en
aquell moment efervescent
de la nostra història cultu-
ral –allargassat en el temps
gràcies al Noucentisme i es-
troncat tràgicament des-
prés per la Guerra Civil– i
fruir de totes aquelles obres
mestres sota la quietud de
l’estiu. Si ens deixem guiar
per un contemporani seu,
Narcís Oller, considerat el
pare de la novel·la catalana
moderna, afirmava l’any
1918 que Solitud era el mo-
nument més indiscutible
amb què fins llavors comp-
tava la prosa catalana.

Curiosament, en contrast
amb aquesta afirmació,
Víctor Català havia mani-
festat sovint que Solitud no
era una obra que li agradés
gaire. Fins i tot va confessar
que l’havia escrit a desgrat
i a corre-cuita, gairebé im-
provisant-la, per complir el
compromís contret amb la
revista Joventut, i que lliurar
el fascicle setmanal de ve-
gades li costava un verita-
ble esforç. No hi fa res, que
fos així: el resultat va ser i
és una obra mestra, una
novel·la colpidora, que fa
pensar, que retrata l’ànima
humana i que la reflecteix
en els durs i alhora fantàs-
tics paisatges de l’Empor-
dà.

Josep A. Duran i Lleida.
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